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Ny bog fortæller historien om den ”hemmelige”
Hammershøi-samling i hjertet af København
Davids Samling i centrum af København er mest kendt for sin
enestående samling af kunst fra den islamiske verden, men faktisk
besidder museet også en unik skat af Vilhelm Hammershøis værker. Med sine 14 malerier og kridttegninger hører museets Hammershøi-samling i dag til blandt de re største og neste i verden.
Vilhelm Hammershøi (1864-1916) er i dag kendt som en af Danmarks betydeligste malere. Også internationalt er han anerkendt
– blandt andet via markante udstillinger i Paris og New York – og
hans værker sælges til skyhøje priser verden over. Men hans værker på Davids Samling lever stadig et forholdsvis hemmeligt liv.
Det retter bogen Hammershøi i Davids Samling nu op på.
I Hammershøi i Davids Samling fortæller forfatteren og Hammershøi-eksperten Henrik Wivel indlevende om Hammershøis
liv og kunst, og han fortolker de 14 malerier på Davids Samling
indgående i forhold til Hammershøis liv og samtid. Hammershøi
tilhørte det radikale danske borgerskab omkring år 1900. Han
var hele livet tæt knyttet til sin familie, og især hustruen Ida, hans
søster Anna og familiens boliger var hans foretrukne motiver.
Mest kendte er hans mange interiørbilleder fra Strandgade 30,
holdt i en farveskala af gråt, grønt og rødbrunt. Men han malede
også landskabsbilleder og portrætter, og på Davids Samling ndes
udsøgte eksempler på alle genrer.
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I bogen får vi også historien om stifteren af Davids Samling,
højesteretssagfører C.L. David (1878-1960), og om hvordan han
omskabte ejendommen i Kronprinsessegade 30 til en enestående
kunstsamling. C.L. David nærede stor kærlighed til dansk malerkunst fra perioden 1890-1920, og han samlede bl.a. værker af Vilhelm Hammershøi. Blandt dem er maleriet Åbne døre, som regnes
for et af kunstnerens absolutte hovedværker.
Når Hammershøi-samlingen ikke er mere kendt i o entlighe- den,
skyldes det, at man ved C.L. Davids død i 1960 besluttede
at fokusere på andre dele af hans samlervirksomhed, primært de
islamiske kunstgenstande. Resultatet blev, at C.L. Davids egen
samtidskunst slet ikke blev udstillet i en lang periode. Først i 1995
blev en udsnit af samlingen vist på en særudstilling i anledning af
museets 50-årsdag, og endelig – efter den omfattende ombygning
af museet i 2009 – kom store dele af den nyere danske samling
atter frem i lyset.
Størsteparten af de 14 Hammershøi-værker kan opleves på Davids
Samling frem til august 2018, hvorefter ere af værkerne udlånes
til en stor Hammershøi-udstilling i Frankrig.
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